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الهجمات الإرهابية
في دول االتحاد ال�سوفياتي ال�سابق
} حميدي العبدالله
تع ّرضت بعض جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق لهجمات
من جماعات إرهابية .وعلى الرغم من أنّ الهجمات لم تنقطع في
المقاطعات ذات الغالبية اإلس�لام�ي��ة ف��ي روس�ي��ا االت �ح��ادي��ة ،منذ
سقوط وتفكك االتحاد السوفياتي ،إال أنّ الهجوم ال��ذي استهدف
آلماآتا العاصمة الكازخستانية ،ربما هذا الهجوم هو أكثر الهجمات
اإلرهابية دالل��ة ألنّ المسلحين انتشروا في بعض ش��وارع آلماآتا
وهاجموا مواقع للشرطة ،واستم ّرت العملية ساعات ،وبديهي فشل
الهجوم ،ولكن هذه العملية اإلرهابية تحمل دالالت كثيرة أبرزها:
أوالً ،تأتي هذه الهجمات تأكيدا ً لتحذيرات القيادة الروسية ،بأنّ
اإلرهابيين الذين ينشطون في سورية وال �ع��راق ،وحصلوا على
مأوى ومالذ لهم في هذين البلدين ،كما حصلوا على الدعم المالي
والعسكري من ال��دول الداعمة لإلرهابيين ،في سورية والعراق،
سيرتدّون آج�لاً أو عاجالً إل��ى البالد التي ج��اؤوا منها ،وبالتالي
المطلوب ضربهم في معاقلهم وحرمانهم من المالذات اآلمنة ،ألنّ
ذلك شرط للح ّد من إرهابهم ،وعدم تكرار ما جرى في الشيشان في
عقد التسعينات ،وما جرى في يوغسالفيا السابقة في التاريخ ذاته،
وفعالً هذه الهجمات ،وتحديدا ً في آلماآتا ،أكدت تحذيرات الرئيس
الروسي لدول جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق من ارتدادات
اإلره ��اب ،كما أك��دت صحة استراتيجية روسيا القائمة على مبدأ
الضربة االستباقية ض ّد اإلرهاب والتي كان أبرز تجلياتها مساهمة
روسيا إلى جانب الجيش السوري في مكافحة اإلرهاب.
ثانياً ،قد ال تكون الواليات المتحدة وبعض الحكومات الغربية،
وب�ع��ض دول االت �ح��اد السوفياتي ال�س��اب��ق ،ضالعة م�ب��اش��رة في
الهجمات اإلرهابية التي استهدفت كازخستان ،ألنّ وقوف روسيا
إلى جانب الغرب في عهد يلتسين لم يحل دون وقوع حرب الشيشان
األولى والثانية ،ألنّ الغرب مص ّمم على تفكيك روسيا وشطبها من
قائمة الدول العظمى ،ولكن ال شك أنّ هذا الهجوم اإلرهابي قد حصل
على دعم غير مباشر من دول حليفة للواليات المتحدة والغرب ،وال
سيما من جورجيا وأوكرانيا ،وربما أيضا ً من أذربيجان ،ألنّ هذه
أي
الدول لها مصلحة في إضعاف روسيا ،وتستفيد واشنطن من ّ
جهد سيبذل للضغط على روسيا ،حتى وإنْ ك��ان ذل��ك عن طريق
توظيف واستخدام اإلرهاب.
لكن ال شك أنّ هجمات آلماآتا ستدفع روسيا وجمهوريات االتحاد
السوفياتي السابقة ،المهدّدة من اإلره��اب ،إلى زيادة التزامها في
مكافحة اإلرهاب ،وتعجيل القضاء على مالذاتها اآلمنة ،وال سيما
في سورية والعراق.

جزء هام من الحرب الكونية
} عبد الحكيم مرزوق *
في التقارير التي تنشر في الغرب ،وفي تقارير تصدر عن جهات مهمة
في بعض الدول العظمى وبعد ست سنوات من الحرب على سورية نصاب
بالدهشة للنتائج التي يصلون إليها! وذل��ك ليس ألنّ تلك النتائج كانت
بديهية ومعروفة منذ سنوات لم تكن بالقليلة ،ولكن ألنها ربما تعكس مدى
التآمر الكبير على سورية بالدرجة األولى قيادة وشعباً ،وعدم االعتراف بتلك
البديهيات يعبّر عن شيء مه ّم أيضا ً هو أن ال شيء يمكن أن يحجب بغربال...
أو ربما ألنّ بعض دول الغرب العظمى لم تعد ق��ادرة على أن تكذب على
مواطنيها أكثر من ذلك الفتضاح أمرها وانكشاف دورها المحوري في اإلرهاب
الذي ربما ت ّم رفع الغطاء عنه أو ربما في الطريق لكشف هذا الغطاء...
كيف هذا...؟
على مدى سنوات الحرب الكونية على سورية كان القاصي والداني
يدرك الدور الخليجي القذر في تمويل الحرب على سورية سواء بالسالح
والعتاد واألموال ،وهذا ما عكسته الوقائع على األرض حيث ّ
تكشف ذلك الدور
الوضيع لدول الخليج في شراء الذمم وتجنيد المرتزقة في العالم وإرسالهم
إلى سورية عبر المال السعودي ،وهذا األمر لم يكن خافيا ً على أحد ،وسبق أن
ت ّم اإلعالن عنه من قبل القيادة السورية أكثر من مرة عبر الرسائل المرسلة إلى
األمم المتحدة ،ولكن تجاهل العالم لتلك الوقائع وتغاضيه عما جرى ويجري
من تآمر داخل وخارج األراضي السورية كان يعكس أنّ الجميع كان يسير
ضمن جوقة ال يريدون الخير لسورية بأيّ شكل من األشكال ،ألنّ سورية كانت
على الدوام شوكة في حلوقهم وأفشلت مؤامراتهم ومخططاتهم في المنطقة
العربية منذ عشرات السنين ،ولم تهادن أبدا ً أيا ً من تلك الدول االستعمارية
التي كانت تنظر بعين الحقد واللؤم على سورية البلد اآلمن والمستق ّر والذي
أصبح في موقع متقدّم بالنم ّو واألمن واالستقرار.
ما الذي تغيّر حتى نرى أن تقريرا ً للبرلمان البريطاني يخلص إلى أن
اكتشف أدلة دامغة تثبت تلقي تنظيم داعش اإلرهابي أمواال ً طائلة من دول
خليجية كالسعودية وقطر كعنصر أساسي لعملياته اإلرهابية ،وبالتالي
كيف يمكن أن تتحقق من مصداقية تلك التقارير التي تؤكد أشياء بديهية ،وأال
يمكن لنا أن نشكك في األهداف والنوايا وراء تلك التقارير البريطانية التي هي
باألساس غارقة باإلرهاب والتآمر ،فهل يعني ذلك أنّ بريطانيا في الطريق
إلى فك االرتباط مع تلك الدول المتآمرة والغارقة في اإلرهاب وفي مستنقع
الحرب السورية التي أوجدتها مع حليفاتها ورأسها المدبّر الواليات المتحدة
األميركية ،أم أنها مجرد ورقة يمكن أن تل ّوح بها عبر التقارير البتزاز مملكة
الرمال وقبض الثمن في وقت الحق عبر صفقات خفية ال يعرف بها أحد...
المضحك في األمر أنّ تلك التقارير تصدر اآلن وهي تؤكد وجود أدلة من لجنة
الشؤون الخارجية البريطانية قالت إنّ لديها أدلة تاريخية تظهر أنّ التب ّرعات
العالمية التي تجمعها دول الخليج تحت مس ّمى إنساني تذهب جميعها إلى
إرهابيّي داعش ،حيث يت ّم تحويل األموال عبر نظام «أي في تي س» العالمي
الذي يتميّز بإخفاء معلومات عن األفراد المتو ّرطين في الصفقة ،وذكر تقرير
نشر على موقع «غلوبال ريسيرش» أنّ حادثة وقعت في أيلول عام 2014
كدليل وهي محاكمة رجل ينتمي لتنظيم داعش اإلرهابي لتلقيه مبلغ مليوني
دوالر من دول خليجية وتلك التب ّرعات التي يت ّم جمعها لمصلحة تنظيم
داعش ما هي إال الح ّد األدنى مقارنة بمصادر الدخل األخرى كالنفط وجمع
الضرائب ،وطالبت اللجنة بمساءلة كبار المسؤولين البريطانيين ألصدقائهم
المق ّربين من دول الخليج عن كيفية وصول هذه التب ّرعات الخاصة لداعش
في سورية والعراق وهذا يعني بك ّل وضوح تآمر كبار المسؤولين في الحرب
الكونية على سورية ،وهذا برأيي ليس بجديد إذ أنّ حجم التآمر كان واضحا ً
منذ البداية ،وما زال وذلك ألن ال أحد من تلك الدول االستعمارية قادر على أن
يسهم عالنية في الح ّل بل إنهم يريدون زيادة أمد الحرب أكثر من ذلك ألنهم
باختصار لم يكونوا في يوم من األيام جزءا ً من الح ّل بل هم أساس في الحرب
واألزمة.

*كاتب وصحافي سوري

Marzok.ab@gmail.com

�أميركا وحقوق الإن�سان في �سوريا
قد ال يكون مبكرا ً القول إن اللهجة األميركية خصوصا ً والغربية عموما ً تجاه
المجزرة التي يرتكبها رجب أردوغان بحق الشعب والجيش في تركيا تعادل
حجم الفعل من دول ترفع شعار الدفاع عن حقوق اإلنسان وتتصرف رغم
انتقاداتها بمحاباة يمكن تخيّلها بمجرد افتراض أن المعني ليس عضوا ً في
األطلسي وتخيّل حجم رد الفعل.
تقدّم واشنطن نموذجا ً لفهمها حقوق اإلنسان في سوريا؛ فالملف األهم
الذي كانت تريده عنوانا ً لحرب مباشرة على سوريا باتهام الجيش السوري
باستعمال السالح الكيميائي تفضح حقيقته الوثائق األميركية التي تقول إن
التنظيمات اإلرهابية هي التي استخدمت هذا السالح الذي و ّفرته واشنطن عبر
سفارتها في بنغازي فتركيا وصوال ً لجماعات متطرفة.
القصف الوحشي لطائرات التحالف في منبج قبل يومين فضيحة ال تق ّل
خطورة.
حلفاء واشنطن الذين ال تستثنى منهم جبهة النصرة ويتصدرهم جيش
اإلسالم وأقفاص احتجاز النساء واألطفال وأفران الحرق لعائالت كاملة وهي
حية وص��وال ً ألح��رار الشام وانتهاء بجماعة نور الدين زنكي المسماة عند
األميركيين بالمعتدلة والتي قدّمت بذبح طفل سوري أمام الكاميرات نموذجا ً
الهتمام واشنطن بحقوق اإلنسان.
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داع�ش و�أردوغان ...بالوثائق :عالقات قديمة تتك�شف وتف�ضح!
} د .رفعت سيد أحمد
بعيدا ً عن تفاصيل االنقالب العسكري
في تركيا والذي فشل – قبل ايام  -نتيجة
ت��دخ��ل ال��م��خ��اب��رات األم��ي��رك��ي��ة وع��وام��ل
أخرى ...وبعيدا ً عن االنقالب الحقيقي الذي
ج��رى بقيادة أردوغ��ان ض� ّد الديمقراطية
التركية ومذابح القضاة ومنظمات المجتمع
المدني التي قام بها مستغالً فشل االنقالب
العسكري لينتقم ش � ّر انتقام من الدولة
التركية لصالح أفكاره وأطماعه اإلخوانية
واألميركية ...نقول بعيدا ً عن ك ّل هذا تعالوا
نفتح ملفا ً آخ��ر خطيرا ً عن ه��ذا اإلرهابي
المدعو أردوغ���ان! ملف عالقاته السرية
والعلنية بالتنظيم اإلره��اب��ي االش��ه��ر:
«داعش».
{ إنّ العالقات الوطيدة التي تربط
نظام أردوغان بتنظيم «داعش» اإلرهابي،
عالقات قديمة ،بدأت مع ما س ّمي بـ«ثورات
الربيع العربي» وال ت��زال قائمة ،تن ّوعت
بين شراء النفط المسروق من آبار العراق
وس���وري���ة ،وت��ف��ك��ي��ك ال��م��ص��ان��ع واآلث����ار
وبيعها ،إلى التدريب العسكري والتعاون
المخابراتي من أجل تفكيك جيش العراق
وس��وري��ة وتمزيق وح��دة البالد مع قضم
أج��زاء منها لض ّمها إلى تركيا ،والمنشور
عن هذه العالقات قليل ،والحقائق بشأنها
ال تزال غامضة ،والتي تصل إلى ح ّد قيام
تركيا ومعها قطر وال��والي��ات المتحدة،
بتمويل وتسليح جماعات اإلره���اب في
ليبيا ،وسيناء ،لذلك تأتي أهمية أحدث
فصول ه��ذه العالقات والتي تتض ّمن ما
قدّمه قبل أيام عضو البرلمان التركي عن
حزب الشعب الجمهوري (آران أردام) من
وثائق وحقائق خطيرة تؤكد تلك العالقات
المشبوهة وال��ت��اري��خ��ي��ة بين أردوغ���ان
وجماعة «داعش» وأخواتها من الجماعات
اإلرهابية ...فماذا ق��ال؟ وما هي دالل��ة ما
قاله؟ هذا ما تكشف عنه السطور التالية:
***
*قال أران أردام عبر تصريحات لقناة
«ال��ش��ع��ب»« :إنّ األدل���ة تتض ّمن أشرطة
فيديو وأوراق���ا ً ومراسالت رسمية ،تثبت
العالقة العضوية الخطيرة بين أردوغان
ومستشاريه من جهة ،ومن بينهم المتحدث
الرسمي باسمه ،ابراهيم كالين ،وقيادات
داعش من جهة أخرى».
وأع����رب أردام ع��ن أم��ل��ه ف��ي «إح��ال��ة
أردوغ��ان على المحكمة ،إنْ كان في تركيا
أو في المحاكم الدولية ،على الجرائم التي

ارتكبتها حكومات حزب العدالة والتنمية،
خالل السنوات الخمس الماضية ،بما في
ذلك تهريب عناصر «داعش» لغاز السارين
إل��ى سورية ،واستخدامه في العديد من
المدن السورية» ،مشيرا ً إلى أنّ «قضية
الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التي
أُوق� َ�ف��ت بداية  ،2014وه��ي تنقل أسلحة
وذخ��ائ��ر إل��ى ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة في
سورية ،ليست إال ج��زءا ً بسيطا ً من آالف
الشاحنات» .وجدّد أردام اتهاماته ألجهزة
ّ
«تغض
األم��ن والمخابرات التركية التي
النظر على ن��ش��اط «داع����ش» ف��ي جميع
المحافظات التركية» ،الفتا ً إلى أنّ «قيادات
داع��ش��ي��ة م��وج��ودة ف��ي ت��رك��ي��ا وتتحرك
بك ّل سهولة ،كذلك ف��إنّ داع��ش يغطي ك ّل
احتياجاته من تركيا التي في مستشفياتها
يُعا َلج الجرحى» .ورأى النائب أنّ «ما
يسعى إليه أردوغ���ان هو ج � ّر البالد إلى
ح��رب أهلية تلهي الشعب وتمنعه من
االهتمام بالجرائم التي ارتكبها في تركيا
وس��وري��ة والمنطقة ،مطالبا ً «ك�� ّل فئات
الشعب بالتصدّي لسياسات أردوغ���ان
اإلرهابية والدموية الخطيرة».
ب����دوره ،ات��ه��م زع��ي��م «ح���زب الحركة
القومية» ،دول��ت باخشالي ،أردوغ���ان،
ب��ـ«ان��ت��ه��اج س��ي��اس��ات ف��اش��ل��ة وخطيرة

ف��ي س��وري��ة والمنطقة عموماً ،عبر دعم
الجماعات اإلرهابية» ،متسائالً« :ماذا أردت
من الرئيس ال��س��وري بشار األس��د ،الذي
جعلت منه بين ليلة وضحاها ،عدوا ً لدوداً،
بعد أن ك��ان أخ �ا ً وصديقا ً ل��ك» .وأوض��ح
باخشالي ،في اجتماع الكتلة البرلمانية
ّ
لحزبه ،إنّ
تدخل أردوغ��ان «السافر» في
شؤون سورية الداخلية يهدف إلى تمزيق
وحدتها وبدعم ال��دول االستعمارية التي
تهدف إلى إقامة دولة كردية في المنطقة،
وهو ما بات يشكل خطرا ً على األمن الوطني
والقومي لتركيا» .وأضاف «إنّ سياسات
أردوغ���ان اإلخ��وان��ي��ة ف��ي مصر ،وتدخله
هناك لمصلحة الرئيس محمد مرسي ،ألحق
أضرارا ً بالغة بمصالح تركيا ،كما هي الحال
بالنسبة إلى إسقاط القاذفة الروسية ،الذي
سبّب ألنقرة الكثير من المشاكل .وأعرب عن
أمله في أن يكون رئيس الوزراء – الجديد
 بن علي يلدريم ،الذي تحدث عن ضرورةالمصالحة مع دول الجوار« ،صادقا ً في
كالمه ،وأن يتح ّول ه��ذا الكالم إل��ى فعل،
بعيدا ً عن حسابات أردوغ��ان التي كلفت
وستكلف تركيا الكثير».
***
إل��ى ذل��ك ،اتهم زعيم «ح��زب الشعوب
الديمقراطي» ،ص�لاح ال��دي��ن دميرتاش،

أردوغان بـ«استخدام الالجئين السوريين
كورقة مساومة ،لفرض منطقة آمنة له
وألت��ب��اع��ه م��ن ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة،
وبالتالي ليكون بعد ذل��ك طرفا ً مباشرا ً
ف��ي أيّ م��س��اوم��ات إقليمية ودول��ي��ة في
موضوع سورية» .ووصف دميرتاش في
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه ،سياسات
أردوغان بأنها «فاشلة» ،واستهجن حديث
الرئيس التركي عن الالجئين السوريين،
فيما «ينسى أنه السبب في نزوح أكثر من
 600ألف مواطن كردي من بيوتهم وقراهم
ومدنهم جنوب شرق البالد».
وب��ال��ت��وازي ،أص��در  150من المثقفين
األت�����راك ،ب��ي��ان �ا ً م��ش��ت��رك �اً ،ع��� ّب���روا فيه
ع��ن اس��ت��ن��ك��اره��م ل��س��ي��اس��ات أردوغ����ان
االستبدادية .واتهموه بانتهاج سياسات
خطيرة تهدف القضاء على حرية الصحافة
واإلعالم والتعبير عن الرأي وكافة الحريات
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة لجميع ف��ئ��ات ال��ش��ع��ب»،
موضحين أنّ «هذه السياسات باتت تهدّد
وح��دة الشعب وأم��ن تركيا واستقرارها،
وعلى الجميع أن يتصدّى لها قبل فوات
األوان».
***
*تلك بعض الحقائق الجديدة...
أم��ا ع��ن دالالت��ه��ا الكاشفة والفاضحة

ل��ع�لاق��ات أردوغ�����ان بتنظيم «داع���ش»
اإلرهابي فيمكننا إيجازها في اآلتي :أوالً:
ه��ذا ال��دم��ار ال��ذي لحق بسورية والقتل
والتشريد ألهلها السبب الرئيسي فيه هو
اإلره���اب ال��ق��ادم من ال��خ��ارج ( 83دول��ة)
والذي كانت بوابته وإدارت��ه في يد تركيا
أردوغ���ان مع تمويل قطري وبعض دول
الخليج ومد ّربه مخابراتيا ً واشنطن وتل
يتبجح البعض بعد
أبيب ،وال داع��ي ألن
ّ
اليوم ليقول لنا بأنّ ما جرى هناك «ثورة»
أو أنّ الدولة هي التي مارست اإلرهاب ،ألنّ
ذلك غير صحيح ،واأله ّم أنّ ما جرى هناك
هو عينه ما يجري في سيناء من إرهاب
وتخريب وتفكيك ،فهل يجوز أن نس ّمي ما
يجري في سيناء بـ(الثورة)؟!
إنّ الحقائق والوثائق تؤكد أنّ تركيا
أردوغان ضالعة في اإلرهاب الدولي سواء
في سورية أو العراق أو مصر أو ليبيا ،فمتى
يحاكم دوليا ً على هذا الدور؟
ثانياً :ك��ان أردوغ���ان يحلم بالخالفة،
ولذلك دعم اإلخ��وان في مصر والدواعش
في سورية وليبيا لكن حلمه تحطم في
( )2013-6-30ول��ذل��ك ه��و يكره مصر
ودولتها الجديدة كراهية شديدة .وال عالج
لهذه الكراهية إال برحيله عن حكم تركيا!
وانتصار سورية – تحديدا ً – ض ّد مخططه
التدميري فيها عندئذ ستتوقف عجلة
إرهابه وحقده على مصر!
ثالثاً :من المه ّم جدا ً أن يصبح لمصر دور
أكثر فاعلية واستقاللية عن الدور الخليجي،
فى سورية ،فأمن مصر القومي يتطلب ذلك،
خاصة مع وج��ود وثائق تسريب عالقات
داع��ش السورية المدعومة من أردوغ��ان
والمخابرات القطرية ،بداعش في سيناء،
إنّ العدو واحد ومواجهته تتطلب على األق ّل
التنسيق المشترك.
رابعاً :على القادة العرب ،ممن يحاربون
اإلره��اب ،ك ّل في بلده ،أن يراجعوا جيدا ً
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ف��ي��ة ب��ي��ن مثلث (داع���ش
– تركيا – إس��رائ��ي��ل) وأن يبحثوا في
تفاصيله وأسراره ووظائفه الجديدة ،فهنا
يكمن الخطر الوجودي على األم��ة ،وعلى
مستقبلها .ولنتأ ّمل وبدون استطراد لقاء
أردوغان بـ(يوفال شتاينيتس) وزير الطاقة
اإلسرائيلي قبل أيام واتفاقهما على (تدفئة
جديدة) للعالقات عبر الغاز والطاقة على
حساب سورية والعرب ...لنتأمل ولنحذر
ما خلف الكواليس! حفظ الله مصر.
Email:yafafr@hotmail.com

غمو�ض حول االنقالب التركي:
هل هو انقالب حقيقي �أم انقالب �أردوغاني على �أردوغان؟
*

} ميشيل حنا الحاج

ماذا حدث في تركيا ليل  15ـ  16تموز (يوليو) 2016؟
ه��ل وق��ع ح��ق�ا ً ان��ق�لاب عسكري تمحورت تحركاته
الرئيسية بين اسطنبول وأنقرة؟
وه��ل حقا ً نفذت االن��ق�لاب ال��ق��وات المسلحة التركية
التي أنجزت بنجاح في األربعين عاما ً الماضية ،خمسة
انقالبات عسكرية ،ولكنها فشلت في المحاولة السادسة.
وكانت أولى محاوالتها االنقالبية في عام  ،1960وقاده
يومئذ الجنرال جمال غورسيل ال��ذي كان يستقبل في
شوارع أنقرة (كما شاهدت بنفسي ،حيث أنني كإعالمي،
قد غطيت هذا االنقالب ،وكان أول انقالب عسكري أغطيه
اعالمياً) ،بهتاف الجماهير التركية القائل« :يا يا يا ...تشا
تشا تشاه  ...جمال غورسيل ...تشوك يا شاه» ،بمعنى أنّ
غورسيل بطل أو رجل عظيم.
ولم أغط بنفسي االنقالب العسكري التركي الثاني،
ال��ذي وق��ع في ع��ام  1971لتواجدي في بيروت ،لكني
تابعته باهتمام ،وأذك��ر أن��ه قد وص��ف يومئذ بانقالب
«المذكرة» ،لكون القوات المسلحة التركية ،لم تضطر الى
محاصرة موقع رئيس الوزراء سليمان ديميريل إلجباره
على االستقالة ،اذ اكتفت القيادة المسلحة التركية يومئذ،
بإرسال مذكرة مكتوبة إلى ديميريل ،تأمره باالستقالة.
فاستقال رئيس الوزراء صاغرا ً دون أي مناقشة ،وعيّنت
ال��ق��وات المسلحة عندئذ حكومة ج��دي��دة س� ّم��ت هي
أعضاءها.
ثم وقع االنقالب الثالث في عام ( 1980أيّ بمعدل
انقالب عسكري كل عشر سنوات تقريباً) ،وقاده يومئذ
الجنرال كنعان ايفرين ،وت�لاه االنقالب الرابع في عام
 ،1997أيّ بعد صمت وسكون للقوات التركية المسلحة
دام هذه المرة  17عاماً .وتاله بعد أربع سنوات هذه المرة،
االنقالب الخامس في عام  ،2001وكان أشبه باالنقالب
الثاني ،انقالب المذكرة ،عندما طالبت القوات المسلحة
رئيس ال��وزراء نجم الدين أربكان ،رئيس حزب الرفاه
االسالمي االت��ج��اه ،باالستقالة ،فاستقال طوعا ً ودون
أيّ مقاومة ،علما ً أنّ حزب أردوغ��ان االسالمي «العدالة
والتنمية» هو وريث حزب الرفاه الذي كان يتزعّ مه أربكان،
وكان أردوغان في صفوفه.
ثم وقع االنقالب العسكري السادس في ليلة  15تموز
م��ن ال��ع��ام الحالي .ول��م يكن انقالبا ً بمذكرة ،ب��ل كان
انقالبا ً عسكريا ً مسلحا ً بك ّل معنى الكلمة ،ش��ارك فيه
الجيش الثاني التركي ،والجيش الثالث ،وسالح البحرية،
وحرس الحدود ،بل وسالح الجو أيضا ً (ت ّم عزل ك ّل قادة
هذه األسلحة بعد فشل االنقالب واعتقال بعضهم) ،ومع
ذلك فشل االنقالب السادس خالفا ً لما سبقه من انقالبات
عسكرية خمسة ،رغم مشاركة سالح الجو فيه ،علما ً أنّ
مشاركة سالح الجو في انقالب ما ،تع ّد عنصرا ً فاصالً عادة
في إنجاح االنقالب من عدمه.
لكن س�لاح الجو التركي ال��ذي سيطر على مطاري
اسطنبول وانقره ،وأغلق األجواء التركية في وجه تحليق
الطائرات المدنية والعسكرية غير الموالية ،لم يستطع
أن يحسم األمر لمصلحة االنقالبيين .لماذا؟ ألنّ جزءا ً من
سالح الجو (ربما طائرة واح��دة من طائراته) ظ ّل على
والئه للرئيس أردوغان ،وقد قامت طائرة  ،F16بإسقاط
مروحية كانت تهاجم مق ّر أجهزة المخابرات التي لم
تشارك في العملية االنقالبية.
فما الذي حدث إذن في تركيا في ليلة  15تموز؟ هل كان
ما جرى انقالبا ً حقيقياً ،لكنه فشل نتيجة نزول الجماهير
الى الشارع بناء على توجيه أردوغان نداء لهم عبر إحدى
القنوات التلفزيونية مستخدما ً الهاتف إليصال رسالته،
مطالبا ً الجماهير بالنزول الى الشارع للدفاع عن الشرعية
والديمقراطية ،فهرولت تلك الجماهير بسرعة مذهلة،
(وكأن اإلعداد لها قد ت ّم مسبقاً) ،للنزول فعالً الى الشارع
والتصدّي لدبابات االنقالبيين ،مذكرا ً ب��ذاك التصرف،
بسابقة مشابهة ساهم فيها نزول الشعب الى الشارع،
في تغيير مجرى األحداث .وذلك ما حدث في القاهرة في

التاسع والعاشر من حزيران (يونيو) عام  ،1967عندما
أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استقالته من كافة
مناصبه ،فنزلت الجماهير المصرية بكثافة الى الشارع،
مطالبة إياه بالعودة عن االستقالة .ولعب نزول الجماهير
المصرية الى الشارع يومئذ ،دورا ً هاما ً في إحداث تغيير
ها ّم حال دون استيالء اليمين المصري على السلطة في
مرحلة حساسة كان فيها النظام القومي القائم يومئذ ،في
أحلك وأضعف حاالته ،نتيجة الهزيمة التي لحقت بمصر
يومئذ في حرب عام .1967
أم أنّ ما حدث في تركيا في تلك الليلة ،ليلة  15تموز ،كان
مسرحية أردوغانية مفبركة ،تسعى لتحقيق عدة تطورات
لمصلحة أردوغان ،كما أشار بعض المعلقين ومنهم الكاتب
المغربي مصطفى هال بابا الذي نشر مقاال ً عنوانه «فيلم
ليلة االنقالب على أردوغ��ان» ،وتساءل فيه عن األسباب
التي استدعت االنقالبيين ال��ذي يملكون السيطرة على
معظم سالح الجو ،بالتركيز على قصف مبنى البرلمان
الذي ليست لديه قوة عسكرية تجابه االنقالبيين ،كما يركز
على الهيمنة على الجسرين المعلقين اللذين يربطان تركيا
اآلسيوية بتركيا األوروبية ،ولم يفكر ذاك السالح الجبار،
بقصف مق ّر إقامة الرئيس أردوغان الذي كان يمضي إجازة
عائلية على أحد شواطئ تركيا ،والذي يرجح أنّ موقعه ال
ب ّد كان معروفا ً لالنقالبيين ولقيادة القوات المسلحة التي
سيطر عليها االنقالبيون وأسروا رئيس أركانها؟ فقصف
مق ّر تواجد الرئيس أردوغان في مدينة ساحلية صغيرة،
كانت له أهمية أكبر من قصف البرلمان والسيطرة عل
الجسرين ،اذ كان من المحتمل أن يؤدّي الى مقتل الرئيس،
وف��ي أدن��ى ال��ح��االت ،ال��ى إرباكه واض��ط��راره للفرار من
موقع الى آخر تجنبا ً للطائرات المغيرة التي يفترض بها
أن تطارده ،وبالتالي عدم التف ّرغ لتولي عملية المقاومة
بتوجيه نداء للجماهير بالنزول الى الشارع التركي؟
وهذا التشكيك بأصالة االنقالب العسكري ،لم يصدر
فحسب عن كتاب ومحللين ،بل صدر أيضا ً عن فتح الله
غولن ،الصديق والحليف السابق ألردوغان ،والذي نشب
خ�لاف بينهما ح��ول صيغة وصبغة اإلس�لام المطلوب
تنفيذه في تركيا :هل هو اإلسالم االجتماعي كما يطالب
غوالن ،ويعززه بفتح مئات المدارس هنا وهناك في أنحاء
المعمورة ،ومنها  165مدرسة في الواليات المتحدة...
وهي الرؤية التي تتعارض مع رؤية أردوغان الذي يرغب
بإحالل االسالم السياسي ال االجتماعي ،في تركيا وأنحاء
أخرى من العالم .فالداعية فتح الله غولن الذي شجب
االنقالب العسكري ،قد شكك علنا ً بأنّ االنقالب قد يكون
مفبركاً.
انّ ما يرجح هذا االحتمال أو ذاك ،هو التوجه القادم
(بعد االنقالب) للرئيس أردوغ��ان .فاذا توجه نحو مزيد

من التشدّد ،ومن إقرار مزيد من الخطوات التي كان يسعى
إليها ،لكنها كانت تجابَه بالعثرات وباالعتراضات من
عدة أحزاب تركية معارضة ،سيبدأ الترجيح عندئذ بأنّ
االنقالب كان مفبركاً ،وكان انقالبا ً أردوغانيا ً على أردوغان،
بغية تمهيد الطريق إلق��رار ك ّل مطالبه بالتغيير ،ومنه
التغيير نحو النظام الرئاسي ،والتغيير إللغاء الصبغة
العلمانية األتاتوركية عن الدستور التركي ،وال��ذي من
أجل الحفاظ عليها ،نفذت القوات المسلحة التركية خمسة
انقالبات عسكرية خالل أربعين عاماً ...وإحالل الصبغة
نص يقول إنّ دين الدولة
االسالمية على الدستور ،بوضع ّ
هو اإلسالم ،واإلسالم هو مصدر التشريع في تركيا ،األمر
الذي حاول طرحه على البرلمان التركي قبل عدة شهور،
فتصدّت األحزاب المعارضة له وحالت دون إقرار مشروعه
ذاك.
فهل كان االنقالب العسكري انقالبا ً حقيقياً ،أم كان
انقالبا ً أردوغانيا ً استباقياً ،سعى اليه أردوغان إلحباط
احتمال وقوع انقالب عسكري حقيقي ،أسوة باالنقالبات
العسكرية الخمسة السابقة ،وذل��ك لحماية العلمانية
الديمقراطية من الضياع في تركيا؟
ليعرف العالم حقيقة ما حدث ،ال ب ّد له أن ينتظر ليقرأ
الى أين ستتوجه الخطوات األردوغانية القادمة ،علما
أنّ الكثير من المؤشرات قد ب��دأت في الظهور ،موحية
بأنّ أردوغان يتوجه فعالً نحو التشدّد أكثر ،والى إرساء
صبغة اإلسالم السياسي على الدولة التركية .ومن بعض
تلك المؤشرات التي ظهرت حتى اآلن ،ما يلي:
 1ـ إعفاء  27ضابطا ً من كبار ضباط القوات المسلحة
من ذوي الرتب العالية ،مع أنه لم يكن لهم دور في االنقالب
العسكري المذكور.
 2ـ إعفاء نحو  2500قاض من سلك القضاء فوراً،
ومنهم خمسة من قضاة المحكمة العليا ،بل واعتقال
أحدهم مع أنه ال رابط بين القضاة والحركة االنقالبية.
ويعترف بعض المعلقين األتراك ،ومنهم محمد غول ،أنّ
التوجه لترحيل هؤالء القضاة كان موجودا ً على أجندة
أردوغان ،العتقاده بأنهم مناصرون لفتح الله غولن الذي
يقود التيار الموازي لتيار أردوغان .ولكن الرئيس التركي،
لم يكن قادرا ً على تنفيذ قراره ذاك لغرابته ،فجاء االنقالب
ممهّدا ً ومب ّررا ً له.
 3ـ الرئيس التركي رفع للمرة األولى علناً ،كما قالت «بي
بي سي» ،وعزز قولها آخرون بمن فيهم المعلق المصري
جميل حسن أبو طالب ،من صحيفة «األه���رام» ،إشارة
رابعة التي استخدمها «اإلخ��وان المسلمون» في مصر
خالل مرحلة المجابهة مع االخوان المسلمين في مصر في
عام .2013
 4ـ استخدم أردوغ���ان س�لاح إن��زال الجماهير الى

الشارع لتعزيز موقف سياسي ،خالفا ً لنداءاته السابقة
ألحزاب المعارضة ،كما يقول المعلق التركي بركات قارا،
حيث كان يشجع على عدم استخدام الجماهير في الشارع
لتأييد توجهاتهم.
 5ـ أشار في خطابه الذي ألقاه السبت الفائت في البرلمان،
إلى أنّ هناك احتماال ً إلصدار قانون يأذن بحكم اإلعدام غير
الساري حاليا ً في تركيا بموجب القوانين السائدة .وهذا
يعزز توجهه الستخدام أقسى وسائل الشدّة ،ال بالضرورة
لمعاقبة الموصوفين باالنقالبيين ،بل لمعاقبة معارضيه
اآلخرين .وأنا أقول ذلك ألنني كخريج من كلية الحقوق،
أعلم بأنّ القوانين حين تش ّرع ،ال تسري بحسب األصول،
على الجرائم التي سبق وقوعها تاريخ صدور القانون ،بل
على الجرائم المقترفة بعده .وهذا يعني أنه رغم إمكانية
تعديل القانون ليأذن بفرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام ،فإنه
لن يسري على االنقالبيين ،لحصول الفعل الجرمي قبل
تعديل القانون (ما لم يتض ّمن نصا ً يقضي بتنفيذه بأثر
رجعي مع حاجة قانون كهذا ألكثرية خاصة) ،ولكنه
سيسري على عدد من معارضيه الذين قد يتعامل معهم
بمنتهى الشدة بعد االنتصار على االنقالبيين ،علما ً بأنه قد
استطاع قبل عدة شهور ،استدراج البرلمان إلصدار قانون
يأذن برفع الحصانة عن بعض النواب المنتخبين تمهيدا ً
لمحاكتهم .وكان المقصود بذلك التشريع ،نواب ينتمون
إلى حزب الشعوب الكردي الديمقراطي .ولكن قد يوسع
اآلن تنفيذه ،ليشمل آخرين من معارضيه اذا ق ّرر التشدّد
فعالً في نهجه ،وهو ما ترجحه المؤشرات العديدة الوارد
ذكرها سابقا.
 6ـ شكل االنقالب مناسبة لمطالبة الواليات المتحدة
باعتقال فتح الله غولن وتسليمه إلى تركيا ،باعتباره
والمشجع على تنفيذه .ويعترف
المخطط لالنقالب
ّ
المعلق السياسي التركي محمد غول ،بأن هناك مكتب
محاماة في واشنطن معتمد من قبل تركيا ،إلعداد مذكرة
المطالبة بتسليم غولن لتركيا .ويعترف أي��ض�اً ،بأنّ
المكتب يعمل في هذا الشأن منذ فترة من الزمان ،أيّ قبل
وقوع االنقالب العسكري ،مما يوحي بأنّ وقوع االنقالب،
قد عزز موقف أردوغان بالمطالبة باعتقال غولن الذي كان
يستند ألسباب ضعيفة واهية ،فجاء االنقالب واتهام غولن
بالوقوف وراءه ،مناسبة لتعزيز المطالبة األردوغانية
بتسليم غولن لتركيا.
ومسألة التوجه نحو التشدّد عوضا ً عن االعتدال
وتصحيح م��س��ارات عالقاته ،س��واء في ال��داخ��ل أو مع
ال��خ��ارج ،بما في ذل��ك المزيد من الخنق للديمقراطية
وللحريات في الداخل ،والتي كان قد ضرب بها أردوغان
عرض الحائط أحياناً ،فك ّم األف��واه واعتقل صحافيين
وأغلق صحفاً ،مما أدّى لعديد من االنتقادات الصادرة
عن االتحاد األوروبي الذي يتعامل بحذر مع تركيا نظرا ً
لتجاهلها أبسط مبادئ الحرية وحقوق اإلنسان ...هذه
المخاوف من تراجع الديمقراطية ،يمكن لمسها بين سطور
الخطابات التي ألقاها اليوم في الجلسة الخاصة للبرلمان
التركي بمناسبة انتهاء االنقالب ،عدد من زعماء األحزاب
وأبرزهم رئيس حزب الشعب الجمهوري قليتشدار أوغلو
الذي أكد على أهمية الديمقراطية التي من أجل الحفاظ
عليها ،بادر ك ّل رؤساء احزاب المعارضة للتنديد باالنقالب،
باعتباره خطوة للح ّد من الديمقراطية والشرعية التي هي
أحد أصول الديمقراطية.
اذن ما ال��ذي حدث في تركيا في ليلة الخامس عشر
من حزيران؟ هل كان انقالبا ً حقيقيا ً رغم ما بدت فيه من
سذاجة في التنفيذ ،أم حركة استباقية؟ ال أحد يعلم بعد
على وجه اليقين ،وقد ال نعلم قبل مرور بضعة أسابيع
على ذاك ال��ح��دث الموصوف بالجلل ،لما حمله معه
من احتماالت على تركيا داخليا ً وكذلك على عالقاتها
وسياساتها الخارجية...

*مستشار في المركز األوروبي العربي
لمكافحة االرهاب  -برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي  -واشنطن.

